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 اشاره:

ز يانگرتير حيتاث ن حاليدر ع ننوشت يپارسبهبود اما  يرانياگرچه ااو سم، يحالج بنون يحسقرار نبود که در مورد 

 هم از آن يادين سلسله مقاالت يژه در خراسان، بر آنم داشت تا در ايگرا و به وو عرفاِن انسان يپارس او در ادِب

 يبرخ يرابطهبه روزگاِر حالج و  ياست، تنها اشارهين مقال نيمبسوط از ا يپس انتظار شرحداشته باشم.  بزرگ

 يد آغازگر آن بود و پس از او ابوالحسِن خرقانيزيبا يش از ويگرا است که پاو با عرفان انسان هايها و نوشتهگفته

 و... ريِد ابوالخيو  ابوسع

------------------------------------------------------------------ 

 ـار کزو گشـت سـر دار بلنـديگفــت آن 

 کرديـدا ميرار هوـن بود که اسيجرمش ا

و  يسو و در ادب پارسکياز  يخي، در متون تارين ناهمگونيار است. ايناهمگون بس يحالج خبرها يدر باره

 يباز و طرار و دروغزن معرفشعبدهنگاران اغلب او را عيدارد. وقا يشتريگر، وضوح بيد ياز سو يمتوِن عرفان

اِن يا ماو ر يريگر مانند ابوالقاسم قشيد يرفتند؛ برخيعت او را نپذيعارفاِن اهِل شر يهان و برخياند. فقکرده

 يگاهيوند داده بودند جايرا به هم پ يرفتن موقوف گذاردند؛ اما در نزد آنان که عرفان و ادب پارسيرفتن و نپذيپذ

 اند.دهاد کرياسرار  يو داننده يِد راه حق، عالم ربانيق، شهيتحق يشهير بيکه از او به عنواِن شافت چندانيواال 

، يخ طبريرسم هست، عبارتند از تاردسِت اول که در دست يخين متون تارياز مهمتر ين مورد، برخيدر ا

 يکيمربوط به آن روزگار،  ِعيدر نقل وقا يخ طبريت تاريگر. اهميد متِن تاريخِيخ بغداد و چند ياالمم، تارتجارب

د که ينمايسنده ظاهرا همزمان با حالج و در همان شهِر بغداد بوده است و چندان دور نمين است که نويهم ا

 يرخ طبين بخش از تاريحالج اغلب همان بوده که در ا يدر باره ينام بعدنگاراِن صاحبعيوقا يگاِه اصلهيتک

 1آمده است.

که  يندگاِن پارسيسندگان و سراين است که نويا يپارس يادب-يقابل تامل در متون عرفان يمن نکته ياما برا

ا جنياز هم . مسئلهييايجغراف ياند و هم فاصلهبا حالج داشته يزمان ياند، هم فاصلهحالج را پرداخته يماجرا

و  ييو سنا يريد و هجويا آن بوده که ابوسعياند نگاران نوشتهعيا حالج همان بوده که وقايرد که آيگيشکل م

 اند؟ کرده يان معرفيگويگر پارسيعطار و روزبهان و حافظ و د
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توانم مطرح کنم يم ين ناهمگونياد کنم، چند گمانه را در مورد ايحالج را  ياز ماجرا ييهاش از آنکه گوشهيپ

 که عبارتند از:

ن يترنانهيبحالج نبودند. در خوش يکالِم و کارها يقادر به درِک جوهره يلينگاران به دالعيد وقايشا -1

 ينان نگاهد آي؛ مثال شايو ادب يعقلِ حسابگر بر ذوقِ عرفان ياد کرد مانند غلبهي يليتوان از داليحالت م

حال  ِنينبوده است در ع يع معنويافِت وقايقادر به در ين نگاهيع داشتند که چنيبه وقا يا فقهي يعلم

 اندزها نوشتهياش چکالم و اشعار شورمندانه يدگيچيکه از نفوِذ نگاه و پ

طبعا  و ده بو يمردم -ياسيس يتي، شخصيقِ عرفانينش عميد حالج افزون بر دانش و بيگر آنکه شايد -2

اِر انتظدانستند تا فراتر از ينگاران خود را مجاز نمعين جهت وقايه دستگاه خالفت  هم بوده و به ايعل

 يد و هنگامسيبنو ير فتوير و اميه شهر به سفارِش وزيکه فق يسند. هنگاميبنو يزيدستگاِه خالفت چ

 ت دستگاه خالفتيکه در همان شهر و در چتر حما ينگارعيفه کشته شود، وقايبه فرمان خل يکه کس

 آن دستگاه بنگارد؟ يتواند خالِف خواستهيکند چگونه ميم يزندگ

 متضاِد فراوان يهاکه ظاهرا جنبه يتياند، شخصنگاران نوشتهعيج واقعا همان بوده که وقاد حاليشا -3

 يض بر قرآن دارد و هم برايبه دارد، هم تعريدر علوم غر يداند و هم دستيکه هم شعبده م يدارد، کس

عارف،  يشود و گاهيباز ماستيس يشمارد، گاهيل است و خود را مسلمان ميمحمد رسول حرمت قا

گاه انسان را در يجات يدر نهاد و يگوياز حلول و اتحاد سخن م يت و زهد است و گاهيدر عبود يگاه

 شمارد.يگاه خدا ميدر شأن جا ين هستيا

 يمثبت حالج را بازخوان يها، جنبهيگويسوم، ممکن است که عارفاِن پارس يبا توجه به گمانه -4 

ده ين شعبده ناميرا زدودند و آنچه را مورخ ين منفيعه دادند، مضامکردند و به مرور زمان توس ياتازه

را طرح نمود که  ينيموارد همان مضام ياژه آنکه حالج در پارهيوبودند، عارفان آن را کرامت دانستند به

 د گفته بود.يزيبا يش از ويپ

ِت ياز بستِر واقع -گريا هر کس دي -ت حالج يده انگاشت که جدا نمودِن حکايتوان نادين را نمين حال، ايدر ع

تر انسان يواقع يهاو رنج يواقع يبه زندگ يچ ربطيآورد که انگار هيد ميپد يانتزاع ياتي، اندک اندک ادبيخيتار

ن جهت ياز ا  2.ميانگاريبپوک  يپاک در راه ياو را مرگ يشود که قصهيهمان م يادب ين گونهيا يجهيندارد و نت

 م.يخ مورد تامل قرار دهين حالج را در بستر تاريتر آن است که حسستهيشاکنم يفکر م
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، يخيات تاريص درست از نادرسِت روايخ و تشخيبا تار يده انگاشت که مواجههيتوان نادين نکته را هم نميا 

 يياش با خطاهيِع آن روزگار، کم و بيوقا يما در باره يار محتمل است که داوريست و بسيچندان هم آسان ن

 همراه باشد.

همان بغداد را  السالمنىيمدکشته شد.  سالملاىنيمددر  يهجر303ن به سال ينگاران، حسعيبنا به نقل وقا

دان و شاونيخود و خو يبرا يعباس يفهيان به فرماِن ابوجعفر خليِل خالفت عباسيکه در اوا يگفتند؛ شهريم

که تمرکز قدرت و انباشِت ثروت،  ييجا 3اسالم شده بود. يامپراطورتخِت يهـ( و پا133ده)ياد گرديانش بنيسپاه

د آورد و اندک اندک مرکز دانش و فلسفه و فقه و کالم يرا پد يگاِن عباسفهيخل ياز شادخوار ياريبس يهاقصه

 و شعر  هم شده بود.

ور انجام ام يشتر برايگونه شهرها، بنين در اياجتماعات شهرنش يريگد آشکار باشد که شکليبا يتا حدود

مردان بوده است. از معمار و بنا و آهنگر و نجار گرفته تا بازرگاناِن ران و دولتيبه دستگاه خالفت و ام يخدمات

ا ن شهروندان بيا يـفاوت اساسـگر، تـير ديتعبراف. بهـاش يهايدـازمنيگر نـيو د ردهه و َبيعطر و پارچه و ادو

ر و سبب هنو بهبرخوردار بودند  ينسب يهاياز آزاد يدودـان تا حـنين بود که اياهم  يکـيان، ـيوه روستائـانب

ن ابزار ان به عنوايکه روستائ يشدند در حاليهم برخوردار م ياستقالل اقتصاد يکردند از نوعيدا ميکه پ يمهارت

قل منت يگرير و سردار ديبه ام يو سردار يريآباد، از ام يهانيبودند که همراه زم يبردگان يد و به مثابهيتول

ن آ  يهاو ستم در پِس دروازه ددايب يهاالسالم، شعلهىنين مديشدند. نقل است که از همان آغاِز بنا نهادن ايم

 4د.يکشيزبانه م

و  رانيبه دست وزشتر يغالمانش انجام گرفت، ساماِن امور خالفت ب يهـ( که به توطئه242پس از قتل متوکل)

راِن يران و اميآموز و مرعوب همان وزن دستيرالمؤمنياِن خلفا بود و بسا که اميگر اطرافيران و غالمان و ديام

فه آمدند و رفتند، يسال،)تا زمان مقتدرباهلل( هشت خل 44 يشد چندان که پس از متوکل و در طيخود م يسپاه

 سموم.ا ميشدند يا مقتول ميکه به هرحال  يرفتن

ان، در صدر اخبار قرار گرفته بود و يه خالفِت عباسيان عليان و سپس جنبش قرمطيها شورش زنگن ساليدر ا

 شديها صرف من جنبشيدستگاه خالفت در سرکوِب وحشتناک ا يروين يبا تماميتقر

                                                      
 424اخبار طوال، ص: - 0

 423همان، ص: - 4
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ان ياسه عبيبود که علافته يشورش سازمان  يت از  نوعيخ آمده همه حکايان در کتب تاريآنچه از آغاز جنبشِ قرمط

د از يشا 5المقدس را قبله قرار داده بودندتيان بيگرفت. قرمطيب کعبه انجام ميحج و تخر يهاه کاروانيو عل

اند. ظاهرا ت خود قرار دادهياثبات مشروع يبرا يالهيکعبه و حج را وس يعباس يدند خلفايدين جهت که ميا

 يد انسان را به جايزيده بودند که چون بايود و هنوز به آنجا نرسدن به قدرت بيشتر رسيان بيقرمط يدغدغه

 کعبه بنشانند

ده يسبه خالفت ر يزده سالگيد که در سن سيفه المقتدر باهلل رسيگونه بود تا روزگار به خلنياوضاع و احوال ا

 ر خود حامدبن عباس، فرمان قتل حالج را امضاء نمود. يو همو بود که حدود ده سال بعد به دستور وز 6بود

گر يان ديرانيا ياريمانند بس ياند که پدر بزرگ واند و نوشتهفارس دانسته يِن منصور)حالج( را نواحيزادگاِه حس

افته ين حلقه مطلوب خود را نيوست اما انگار در ايتصوف پ يآمده بود به حلقهکه به بغداد  حسين 2بود. يزرتشت

 .بود افتهيار يهم در حرم کعبه معتکف شده بود، در آنجا هم هواداران بس يکساليبود. سه بار به حج رفته بود، 

ان و ستان و خراسيکرمان و س يهانيار به سرزميبس يداشته است. سفرها يرگذاريار تاثياِن بسياند بنوشته

ار اندوخته بود، يو طبعا تجربه و دانش بس 8کرده بود يمر اساليو غ يگر بالد اسالمين و ديماوراءالنهر و هند و چ

ه ن به سبب سفرها کيگفتن و نوشتن داشت. همچن يار برايبس يتازه يهاو چون دو باره به بغداد باز آمد سخن

 رانشايان او و يم ييهاسان داشت و نامهژه در خرايبه و يات اسالميوال يدر برخ ياريروان بسيپاران و يکرده بود 

 شد.يرد و بدل م

ه ت دوم بيداشته، روا ينکه پدرش شغل حالجيا يکيت هست، ياند سه روالقب "حالج" که به او داده يدر باره

 يهمان بوده و به اشارهي)پنبه زن( م يدر دکان مرد حالج يبه مناسبت ينکه روزيشود و ايکرامت مربوط م ينوع

 يابا اشاره يداد ويد انجام ميکه مرد پنبه زن در چند روز با يکار ها از دانه جدا شده وپنبه يانگشت او تمام

  اندشتر مورد توجه قرار دادهيهم آن را ب يخيتر است و کتب تارش انجام داده است و سوم که مشهورتر و معقوليبرا

                                                      
حات نسبتا يادامه توض ن ابن خلدون دري، همچن321/  و ابن خلدون، جلد دوم ، ص: 6646،ص: 13، جلد يطبر - 5

 ان در مناطق مختلف نقل کرده است ين قرمطييو رفتار و آ يعباس ياز نبردها با خلفا يمفصل

در بغداد به  023د و در سال يبه خالفت رس يزده سالگيسن سبه 293جعفربن احمد المقتدرباهلل در سال  - 6

    629، ص2الذهب ج کشته شد/ مروج يسالگ08سن 

 014، جلد چهارم، ص:االنساب - 2

 به بعد 016همان، ص: - 8
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 3داديسرار خبر ما و از آن شديگران آگاه ميد يرا از آن جهت "حالج" گفتند که از مکنونات قلب ين است که ويا

 10.تاد شده اسيخ او ياز مشا يکيبه عنوان  يد بسطاميزين، از باير داشت. افزون بر ايکه ِاشراف بر ضما يعني

او را  يرير وقت( فرمان دستگيان به شوش)تستر( رفته بود که ابن فرات)وزيبغداد يز از توطئهيگر يظاهرا برا

ف يمثل قرآن تال يتواند کتابيشده بود که م ين مدعيافته بودند. همچنيمرموز نزد او  ييهاهـ(. نوشته301داد)

آن  ژه ازيو ضرب و شتم قرار گرفته بود به و ييآورده بودند و مورد بازجو سالمالنىيمدن جهت او را به ياز ا 11کند

 خوانده:ينده در وجودشان مبارک مف و تابيلط يجهت که مردمان را به داشتن نور

 »بدو گفت:  يعيسبنيعل

سودمندتر است.  يگوييدر آن چه م يكه ندان يهايتو بياموزيم برايت از رساله طهارت و فرايض را به

 12، تو را به تأديب نياز مبرم هستيباد نور شعشعانمبارك ينويسيتو، تا چند به مردم م ِيوا

توان علِت هراس دستگاه ير رفته باشد، ميبر زباِن وز يان جملهيم که چنياعتماد کنر ين گزارش اخياگر به ا

ن شمرده شود ين خدا در زميجانش يگانه فهيکه خل يد. در نظاميفهم يحالج تا حدود يهاخالفت را هم از آموزه

ساس سست کردِن ا يبه معناغ نمودن، البته يرا در همگان تبل يباشند، نوِر ازل يف به اطاعت از وگران مکّليو د

خداوند باشد که نژاد و شرف به  يدهيد از خانداِن برگزيفه حتما بايکه خلژه آنيدستگاِه خالفت هم هست. به و

 امبر برساند.يپخانداِن 

ن يکرد، همچنيض مين خود هم تفويمطلق را به جانش ييفه افزون بر آنکه قادِر مطلق بود و فرمانروايخل يخدا

ن ياو تضم مردمان را به يبود که سرسپردگ يعتيض و شريتر نگراِن فراشيت مردم نبود بلکه بيراِن رعچندان نگ

ن يشد. به ايم يفه با خدا ناشيخل يخصوص يرابطه پنداِرد از يدر مورد خدا، شا ين گونه باورمنديکرد. ايم

 ه بود.ده شدير، خدا نامّعَقُم ينهيين آيفه در اير خلياست و انعکاس تصو يرمقّع ينهييمانست که آسمان آيم

                                                      
بذالک حالج  يخبر عنها  ، فسميقلوبهم و  ياسرارالناس و ما ف يتکلم علي)و کان  110ص  8خ بغداد، جلد يتار - 9

 ين االنساب سمعانياالسرار( و همچن

 82ص:  1خ/ترجمه، جلد يالبداء و التار - 13

 119ص:  8:جلد خ بغداديتارن: ي/ و همچن6882، ص: 16، جلد يطبر - 11

 6883، ص: 16، جلد يطبر - 12
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شانند، او بن يرا جا يگريام کرده بودند تا کس ديه او قيفه المقتدرباهلل عليخل اِنيران و سپاهيکه ام يهنگام

همان نامه اد کرد و در يکه به آنان روا داشته بود  ييهاازات و نعمتيبه آنان نوشت و در آن از امت يافه نامهيخل

 نکته اشاره کرد که:ن يبه ا

و من نكث  فإّنما بايع اهلل ي، و من بايعنىبعد دفع ىأنفسكم دفع يقد وّكدتموها عل ىأعناقكم بيع يفلي ف 

ه با من ك يايد، كسبه گردن گرفته يدر پ يد و پيمن از شما بيعت دارم كه با تاک / إّنما نكث عهد اهلل.

  13بشكند، پيمان خدا را شكسته باشد. را پيمانكه اين  يبيعت كرد، با خدا بيعت كرده است و كس

ت همان خالف يگاه اصلهين کننده بود و تکييفه، تعيان با خليعت سپاهي، بيان طبقات مختلف اجتماعيم از

اندان از خ يشد، نفر بعديا مسموم و کشته ميکرد يفوت م يافهيکه خل ين جهت هنگاميان بودند به هميسپاه

اهلل به خالفت المقتدرب يکرد همچنانکه برايعت" پرداخت ميبيان "مقرريست به سپاهيباير ميعباس ناگزيبن

ا ي يافتاد که اگر قاضياتفاق م يو گاه 14دادند "عتيب يمقرر"معادل حقوق سه تا شش ماه به عنوان  يهر سپاه

 15زدنديم کرد، او را گردنيعت نميتازه ب يفهيان با خليران و سپاهيدر موافقت با ام يهيفق

ر اورند و ديان دم بر نيران و سپاهيهان از ترس اميچندان دور از انتظار نبود که قضات و فق يطين شرايدر چن

از  يکيآنجا که المعتضدباهلل  يدادند لب فرو بندند. حتيانجام م يفه و عمال ويها که خلييناروا يبرابر همه

 نگفت. يزيچ يکس 16مخالفان خود را زنده در آتش سوزاند

 يکه بتواند خدا يريگر از خدا ارائه دهد، تصويد يريکرد تا تصويوحشت بود که حالج تالش م ين فضايدر ا

د با ه به نبرين نظريخواست با ايبود که حالج م ييهااز راه يکي "اتحاد" هيفه را شکست دهد. احتماال نظريخل

 از اشعار منسوب به او آمده است که: يکيدستگاه خالفت بپردازد. در  ينينظاِم د

کرد، آنگاه در خلق خويش، به صورت خورنده و نوشنده آشكار  يمقدس باد آنكه الهوت او در ناسوت تجل

  12، او را معاينه ديدند.يشد چنانكه خلق و

                                                      
 ي/عرب262،ص:3لد األمم،جتجارب - 10

 6830، ص: 16،جلد يطبر - 14

 6838و  6832همان، ص:  - 15

 609الذهب، جلد دوم، ص: ن مروجيو همچن 6632، ص: 13همان، جلد  - 16

 6888همان، ص: - 12
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وان ه عنفه هم بيابد، اشاره به خليان يشود که به شخص حالج پاياناالحق محدود نم ين سخن صرفا در معنايا

است که خدا را از  ين همان خوانِش متفاوتيشود و ايخلق را شامل م يست، بلکه همهين نيخدا در زم يتجل

 وابسته هاِنيگر، اگر خدا همان باشد که دستگاه خالفت و فقير ديآورد. به تعبيرون ميانحصار دستگاه خالفت ب

 يد از سويندارد بلکه با ينه تنها عقوبت يينان خدادن به چين صورت عشق ورزيکنند در ايف ميبه دربار  توص

 گر باشد.يد ييد خدايحالج با يمحتمل است که خدا ين بسيرد. بنا بر ايگق هم قرار يفه مورد تشويخل

ات را به يشطحاز کتاب شرح يادين آثار حالج دانسته شده و روزبهان بخش زيتردهيچياالزل" از پني"طواس

دن روح خدا در کالبد آدم  ينش آدم شده، دميکه به آفر ياختصاص داده است. در اشاراتن ين طواسيح هميتوض

دا و خ يگانگين يداند که اين جهت ميز به ايس را نيشمرده است و رانده شدن ابل "اتحاد" يهااز نشانه يکيرا 

 18افت.يآدم را در ن

د، يرسيار داشت و هرکس به وزارت ميگر، رواجِ بسيکديه يران و سرداران و غالمان عليام يتوطئه ،هان ساليدر ا

 بود يافتن به دولت و ثروتيوزارت و أمارت، دست  يهان جاذبهيکرد. از مهمتريساقط م يب خود را از هستيرق

ها بود که حامدبن عباس به توطئه ين فضاير بود. در هميالسالم سرازىنيبه مد ياسالم يهانيکه از خراِج سرزم

 يد برخيشنيکرد که مين از حضور حالج احساس خطر ميشيپ يشتر از وزايب يا ويهـ( و گو306د)يوزارت رس

هان يبارها از قضات و فقحامد  13ش دارند.يگرا يداران و بزرگان به سخنان واز پرده يبرخ يو حت لشگريان

محکوم  يبرا يِل آشکاريرفتند که دلير طفره مهان هر بايخواسته بود تا فتوا به قتل حالج دهند اما قضات و فق

 ن آمده بود:يافتند که در آن چنياز حالج  ينمودن حالج نداشتند تا آنکه ماموراِن حامد کتاب

خود اختصاص  يدر خانه يتواند محلياو مّيسر نشود م يحج برود و برا يفريضه يادا يبخواهد برا ياگر کس

پاك باشد و هنگام حج در آن محل طواف كند و آنرا مانند كعبه بداند پس از  هادهد كه آن محل از تمام پليدي

ها را در همان محل )كعبه مانند( بپذيرد و خود ها بدهد و آنآنا بهيتيم حاضر كند و بهترين طعام ر يآن س

ه را گار كعباگر چنين كند ان ،هفت درهم بدهد يهر يكهها كمر بندد و لباس نو بپوشاند و بشخصا بخدمت آن

 20زيارت كرده باشد.

                                                      
 به بعد 312 يات، صفحهيشرح شطح - 18

  104، ص:3االمم، جلد و تجارب 6869همان، ص:  - 19
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 يحت ارتداد و يفتوا ين بهانه شده بود برايآمده، هم يپس از و ِيخيگر اسناد تاريو د يخ طبريگونه که در تارآن

 خاسته بودند يپاعباس بهيه بنيان که عليام قرمطين اشاره شد که در آن ايش از ايحالج. پ خواندِن يقرمط

د، بستنيحج م يهان جهت راه بر کاروانيالمقدس را قبله قرار داده بودند و از اتيالحرام، بتيکعبه و ب يجابه

باشتند انيم ييهاآنان را به چاه يکشتند و جنازهيرا م ياريگرفتند و نقل است که بسيمت مياموال آنان را به غن

  21گرفتند.يها بهره مان از آب آن چاهيکه کاروان

آنان با  ياد خديبر سر قدرت بود، شا ياسيس يشتر رقابتيان، بيان با عباسيقرمط يريکه درگ رسدينظر مبه

دس را المقتير قبله اقدام کردند در عوض بييب کعبه و تغينداشت و اگر به تخر يفه تفاوِت چندانيخل يخدا

ا آنچه حالج ان بين کار قرمطي. افه را با خدا قطع کننديوند خليله پين وسيد به ايآن نموده بودند تا شا ِنيگزيجا

؛ دادياز خدا به دست م يگريف ديار داشت که حالج تعرين جهت تفاوت بسيخود نوشته بود از ا يهادر رساله

توان ين خانه مياو را به خانه آورد و در ا يتوان کعبهيدا کرد و ميخود هم پ يتوان او را در خانهيکه م ييخدا

وا   د در بسطاميزيش از او باياست که پ يهمان راه ين ادامهيِن حج کرد. ايگزيکسان را جايمان و بيتيتوجه به 

 نموده بود که:

 روي؟گفت: مردي به نزدم آمد و پرسيد کجا مي 

 گفتم: به حج

 گفت: چه داري؟ 

 گفتم: دويست درهم

 گفت: به من ده، و هفت بار گرِد من بگرد، که حج تو اين است

 22.باز گشتمچنان کردم و 

اهل خراسان، افزون بر خوانش  يژه برايان و به ويرانيا يحالج برا ييهان جاذبهياز مهمتر يکيگمان من، به

ن را يغ و آتش بود، اياش از شالق و تييپرواياو با مرگ و ب يمواجهه ين نحوهيحالج از خدا، همچن متفاوِت

دجله و  به کنار يکيان گرفتند و در تارين را شبانه در ميحس اند که ماموراِن دستگاه خالفت،ن هم نوشتهيمورخ

ده دم يند، سپين جهت که مبادا مردم او را از چنگ ماموران بربايحکم. شبانه از ا ياجرا يپل بغداد آوردند برا

. ه ننمودنکرد و توب يمانيچ نگفت، اظهار پشيانه بزد که هين را هزار تازيجالد حسامدند، يار خبر شدند و بيکه مردِم بس

                                                      
 به بعد 6264، ص: 13، جلد يطبر - 21

 119االولياء /ص تذکرة - 22
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دند، سرش جدا کردند که به خراسان يش را بريدادند دست و پايفر ميوه که مجرمان را کيسپس به همان ش

 23بفرستند و کالبدش را سوزاندند.

بود که دستگاه خالفت  يزيعکس آن چ يتا حدود -انيژه نزد خراسانيبه و - يات پارسين ماجرا در ادبيبازتاِب ا

اشند، ار انذار کرده بين ديرواِن حالج را در ايده که به خراسان فرستاده بودند تا پيآن سِر بر ييگو انتظار داشت.

د يار پديبس ِيعرفان -يِن ادبيز شده بود که به مروِر زمان مضاميهراس انگ يشورمندانه و جسارت يعشق يخود راو

 يدارين سان حالج نماد مقاوت و پايو به ا ست".يجز با خون ن ييچون: "نماز عشق را وضو ينيآورده است. مضام

 شد. يهاِن درباريان و فقيو مفت يدولت يدر برابر خدا

 گر،يد ياز سو ياِت عرفانيک سو و در ادبيخ از يداستان حالج در متن تار هاييناهمگوناي پارهن حال، يدر ع

ز و جادو بوده به نام حسن حالج و شعبده با يمرد يکياد کنند که يها از دو حالج تذکره يسبب شده است برخ

ر ناِم اند به سبب تشابه داو اختالف کرده ياگر در باره اندگفته ن حالج؛ ويبه نام حس ياعارِف پاک باخته يگريد

ده بود. ع شيباشد که پس از قتل حالج شا ياتيگر از روايد يد صورتيشا يريهجو ين گفتهيا 24ن دو بوده است.يا

، او را به راه نهروان ين باور بودند که پس از خبِر کشته شدِن ويحالج بر ا داراِنات دوستين روايمطابق ا

کند. البته يم يح را تداعيمس يسيداستان ع ينحون جهت باشد که بهيد از اين باور شايت اياهم 25اند.دهيد

 گونه آورده است که:نيه ايصوفخ يمشا يکيت را به نقل از ين روايروزبهان هم 26گونه که در قرآن آمده است.آن

 رون آمد.يدم که از شط بغداد بيبعد از کشتن، او را د

 ختند و بسوختند؟ياويگفتم: نه تو را کشتند و ب

 22گفت: و ما قتلوه و ما صلبوه و الکن ُشٌبه لهم

                                                      
 143االمم، جلد پنجم، ص: تجارب - 20

 193المحجوب، ص: کشف - 24

 121، ص: 19، جيفارس ي، ترجمهالکامل - 25

ب نکشتند بلکه به اشتباه افتادند و يح را بر صليمس يسيد شده است که عيتاک123 يهينساء آ يدر سوره - 26

آنهايى كه درباره مسيح اختالف كردند، خودشان در شك بودند، آگاه به آن نبودند و فقط از گمان خود پيروى 

در نزد  يت ويمحبوب يدهندهنشان يه با سرنوشت حالج به نحوين آيق ايتطبكردند و قطعا او را نكشتند. مى

 باشد يروانش ميپ

 46ات، ص: يشرح شطح - 22
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زد و يان برخيز ما يا کالبد آدمي"صورت"  يکه وقتنيکند و ايل ميتاو يمعنو يات را به واقعهين حکايروزبهان ا

دند و يب کشيگر، آنچه بر صلير ديبه تعب 28ز از او کوتاه خواهد شد.ين" شود، دست حوادث ناوکالبد، همه "ر

 ياکلمه ح هميمس يسيتوان کشت. و مگر نه آنکه عيکشتند و سوختند، غباِر تن بود، اما "روح و کلمه" را که نم

 يامهخ فراتر آمده باشد و کليِت تاريانه و از واقعيتيانگار از کالبد گِن منصور هم يحس ،لين تاويبود از حق؟ در ا

 23در افِق آرزوها.شده باشد 

ه ند کيبيحالج را م ،روديدارش ميبه د يشبل يکه حالج به زندان بود، شب يامين اينقل است که در واپس

 خواند که:يو مآورد يکند و سپس سر بر ميبر خاک رسم م ي، خطوطيچ سخنيهينشسته و ب

 خورشيِد تو شبانگاه برآمد

 اش مستدام است.ييو روشنا

 كند.يشب طلوع م يخورشيِد روز از پ

  30.نخواهد بود يها را غروباما خورشيد دل

 ؛اندهيکه حالج را شعبده باز و دروغزن نما يآمده، در همان متن يخ طبريدر تارو اشعاري ديگر از حالج،  ،نيا

م، همه يناصواب که نوشت يهاد که آن نسبتيگونه اشعار خواسته به خواننده بگون يبا اشاره به ا نگارعيانگار وقا

 .ستير و سلطان نياز اطاعِت وز يانگار را چارهعيچرا که وقا ،از سر مصلحت بوده

 :فرجام

به روزگار  ياز آن جز اندک  31اند.تا هزار نوشته يف و برخيتصنداشته است که از پنجاه  ياديفاتِ زيظاهرا حالج تال

ر که همان حامدبن يکه حالج را کشتند و سوزاندند و خاکسترش به دجله دادند، وزده است. پس از آنيما نرس

 32از حالج نخرند و نفروشند. يچ کتابياد کنند که هياقان را فرا خواند و دستور داد قسم وّر يعباس باشد همه

                                                      
 همان - 28

ل يون تاير کلمه نوشته بودم، ايح و رستاخيل خودم را از داستان مسيم مادر کلمه، تاوين در کتاب مريش از ايپ - 29

 تر است.  کيح نزديمس يان در بارهينسطور يهيالبته با نظر

  6880،ص:16/ جيطبر - 03

المحجوب، ص: ده است)کشفيف از حالج را در بغداد و خوزستان ديسد که پنجاه پاره تصنينويم يريهجو - 01

دند) يف کرد، اهل حسد همه را بسوختند و بدريدم که هزار تصنيحدود صد سال بعد، روزبهان نوشت: شن ي( ول191

 ( 46ات، ص: يشرح شطح

  141، ص: 3/ و تجارب االمم، جلد 6822، ص: 16، جلد يطبر - 02
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در ادب و  يادير زيد تاثيآمد و شايد امروزه چندان به کار ما نميبود، شامانده  يحالج بر جا يهااگر کتاب

 يهاهقص يبود، اما سرگذشت او در ادب و فرهنگ پارس يژه آنکه همه به زباِن عربيداشت به وينم يفرهنگ پارس

 تمتفاوت فراهم آورده اس يهاليتاو يها را برانهين زميزتريانگد آورد. انگار داستان حالج، شگفتيل پديبد يب

 :ار شديبس ياهايپرداِز رؤاو صحنه يچندان که قصه

 در دست، و سر بر تن نه. يستاده، جاميد، ايبه خوابش د يبزرگ

 ست؟ين چيگفت: ا

 33.دهديدگان ميگفت: او جام به دسِت سر بر

د به يخ ابوسعيکه ش يدهد. هنگاميد نشان ميِت حالج را نزد ابوسعيهست که اهم يز داستانيد نيدر اسرارالتوح

شابور ين يدهيو مردم رنج د بنا نهاد،خانقاه  درو رقص را  يقيشعر و موسبدعِت ن بار ياول يبرا شابور آمده بود،ين

م آن يند )و بار داشتيع بسَبکه هر کدام َت يامابوبکر اسحِق کّراستاد صاعد و  يوستند، قاضيپيگروه گروه به او م

 ان از دست بدهند( نامه نوشتند به سلطان که:يشابوريت خود را نزد نيموقعداشتند که 

د يگويت ميد و بر سر منبر بيگويکند و مجلس ميم ييصوف يهنه و دعويآمده است از م ينجا مرديا

د و جوانان رقص يفرمايکند و سماع ميبا تکلف م يهاوسته دعوتيد، و پيگوير و اخبار نميو تفس

اند و نهاده يبه و يبار روکيو خلق به ؛د من زاهدميگويخورند و ميان مينه و مرغ بريلوزکنند و يم

عام  ياند زود خواهد بود که فتنهين نفرماياند. اگر تدارک اشتِر عوام در فتنه افتادهيگردند و بيگمراه م

  .ظاهر شود

 طان در پاسخ نوشته بود که:لو س

 ير وشرع ب يکنند، و آنچ از مقتضا ينند و تفحص حال ويه، بنشيو ابو حنف ين، شافعيقيفر يائمه

 متوجه شود، برانند.

به  سر و کارشان يارانش را مشخص کرده بود که به زوديد و چند تن از يف کار ابوسعين پاسخ، تکليآن نامه و ا

راف شد که از فراست و ِايو ابوسع گرفته بودد را فرا ياران ابوسعي، يو نگران خواهد افتاد. ترسشالق و دار و رسن 

 يهنام ياران را از خطر برهاند. و پس از آنکه ماجرايرکانه خود و يز ير برخوردار بود، توانست با ترفنديبر ضما

 ده بودند گفت:يارانش که سخت ترسيد به يدانسته شد، ابوسع ي، منتفنيقيفر و مجلِس سلطان

                                                      
 بن منصورنياء، ذکر حسياالولتذکرة - 00
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 وِرمنص ِنيچون حس ؟به شما چرب خواهند کرد يد که چوبيلرزه بر شما افتاده است، پنداشت، باز ياز د

چرب کنند، بدو  يتا چوب يد که در علوم حالت در مشرق و مغرب کس چون او نبود در عهد ويبا يحالج

  34اران چرب کنند، به نامردان چرب نکنندّيچوب به ع

 ها وگر بود. محلهيکديه يران و سرداران عليام يگرفتار توطئهفه همچنان يپس از کشتن حالج، درباِر خل

نگذشته بود که حامدبن عباس، در  يفه در امان نبودند و هنوز دو ساليلسالم هم از عامالن خلا ىمدين يهاکوچه

 محسن فرزند ابن فرات شد: يچهيفرات افتاد و بازابنب خود يرق يداِم توطئه

نوشيد پوست يخورد و همينكه محسن ميخورد و تازيانه ميم يدادند كه سيلامد را به ابن فرات و ح

ل بزند و در اين حا يگفت كه او را برقصاند و سيليرا م يم داشت و يكپوشانيد كه ُديبدو م يميمون

 35نوشيديم

ر آنچه بر س يعنيحالج را داده بود،  يريفرمان دستگ، خود وزارت نيدر نخستبود که  ين کسيابن فرات، اول

زر  ِرنايها دونينداشت، دعوا بر سر تصاحب مل ياز و فراتابن و دفاِع به داستان حالج يربطحامدبن عباس آمد، 

نگذشته بود که ابن فرات و پسرش محسن هم گرفتار شدند. نقل است که  يبود و رقابت بر سر قدرت. هنوز سال

  36د بود.يصورت سترده بود و لباس زنان پوش ي، مورقيبان فرار از چنِگ يمحسن برا

 ست و چگونه با مرگيچه ز يست برايچگونه ز يخ به خاطر سپرده که هرکسيو تار دنديديع را مردم مين وقايا

 يانقرب يقصه ، ون حالج استيحس يقصه ،رديگيما نو به نو جان م ياهايخ، آنچه در رؤيافزون بر تار مواجه شد.

 ز فراواننديها نحامدبن عباس ،تياگرچه در واقعن گفت. يکه حس يخود در آن حّج

 / مشهد1333هجدهم اسفند 

 از منابع: يبرخ

معلمى يحيى ال، أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعانى، تحقيق عبد الرحمن بناألنساب

 جتال نور(ي)از کتابخانه د1362/ 1382، ط األولى، ىالمعارف العثماني ىاليمانى، حيدر آباد، مجلس دائر

 1324، تهران، آگه، چ اول، يكدكن ي، ترجمه محمد رضا شفيعي، مطهر بن طاهر مقدسآفرينش و تاريخ

، چ چهارم، ي، تهران، نشر نيدامغان يمحمود مهدو يترجمه ي، ابو حنيفه احمد بن داود دينوراخبار الطوال

 ش.1321ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                      
 به بعد68 يد، بخش اول، صفحهياسرارالتوح - 34

 6892، ص: 16، جلد يطبر 05

 6304همان، ص:  - 36
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 ي، تهران، مؤسسه مطبوعاتيابو القاسم حالت و عباس خليل ي(، ترجمه630بن اثير )م  ي، عز الدين علالكامل

 1321، يعلم

محل ه، يدار الکتب العلم :ناشرعبدالقادر،  يعطا، مصطف :قي، تحقي، احمد بن عليب بغداديخط ،خ بغداديتار

 الجزء الثامن،. بيروت،:نشر

ش. 1363، تهران، سروش، ي(، جلد يكم: مترجم ابو القاسم امام421)م  يمسكويه الراز ي، ابو علتجارب األمم

 ش.1326ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ، تهران، توس،  يمنزو ينق ي: عل6و 4جلد 

ح يش.توض1324، ترجمه ابو القاسم پاينده، تهران، اساطير، چاپ پنجم، ي، محمد بن جرير طبر يتاريخ طبر

 يهجر 302خ را تا سال يع تاريوقا ير طبرياست جر يخ طبريتار يانيشتر از قسمت پاين مقاله بينکه مطالب ايا

فوت  يدر سن نود سالگ يهجر 310خود به سال د و يگرايم ينگارد و پس از آن به خاموشيم

نوشته  يهجر 320تا سال  يب بن سعد ُقرُطبيرا َعر يخ طبريتار ي( ادامه144، ص 4االمم،جلد کند)تجاربيم

 ده شده است.ينام« يخ الطبريصله تار»ن بخِش آمده است که يحالج در هم ياست و ماجرا

نده، تهران بنگاه ترجمه يابوالقاسم پا ي، ترجمهين مسعوديبن حسي، ابوالحسن علالجواهرالذهب و معادنمروج

 1360و نشر کتاب، 

 1360، يکربن، تهران، انتشارات طهور يح هانري، تصحي، روزبهان بقلاتيشرح شطح

 يت سهام، تهران، شرکيکوششِ دکتر محمد استعالم، بهيشابورين عطار نيدالديخ فري، شاءياالولىتذکر يدهيگز

 1342، چاپ اول، يبيج يهاکتاب

ارات ، تهران انتشيح ژوکوفسکي، تصحيالغزنو يريالهجو يبن عثمان الجّلابي، ابوالحسن علالمحجوبکشف

 1348، يطهور

انفر، الزمان فروزعيح بدي، تصحيبن احمد عثمانحسن يابوعل يبن هواِزن، ترجمهمي، عبدالکرهيّريقش يرساله

 1382تهران، زوار، 

 ازدهم، نشر آگهيچاپ ، يکدکن يعيح دکتر محمدرضا شفي، تصحيهنيم ، محمدبن منوردياسرارالتوح

 


